
 

 

 

 

11 stycznia 2016 r. 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie 

Nowe Substancje Psychoaktywne (NSP, ang. New Psychoactive Substances), lub tzw. „legalne narkotyki” są to 
środki zaprojektowane tak, aby działały jak istniejące, nielegalne narkotyki. Są one często tak nowe, że nie 
przeprowadzono jeszcze żadnych badań w celu ustalenia zagrożeń. Wiąże się je natomiast z wieloma 
przyjęciami do szpitala, a nawet zgonami.  
 
Realizowany od ubiegłego roku program „Prison! Me! No Way!!!” na Jersey („Więzienie? Ja? Nigdy w życiu!”)  
polega na przeprowadzaniu zajęć z uczniami w szkołach w celu zapewnienia istotnych informacji na ten temat. 
W 2016 r. będziemy skupiać się na kontynuowaniu dotychczasowej pracy z uczniami. 
 
Obecnie przy współpracy z policją States of Jersey oraz służbami celnymi i imigracyjnymi Jersey Customs and 
Immigration Services organizowany jest cykl prezentacji ulicznych skierowanych dla rodziców i opiekunów, 
które mają na celu utrwalenie informacji przekazywanych dzieciom oraz w celu utworzenia forum dla osób 
zaniepokojonych tym, że ktoś w rodzinie zażywa środki NSP, lub też w celu uzyskania dalszych informacji na 
temat skutków zażywania tych substancji. Dzięki temu będzie można uzyskać najlepsze informacje 
bezpośrednio od specjalistów w tym zakresie. 
 
Prezentacja uliczna dla rodziców i opiekunów odbędzie się w Haute Vallee w następującym terminie: 
 
WTOREK, 10 LUTEGO 2016 r. w godz. od 19:00 do 20:30. 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu i wysłuchania informacji na ten aktualny i bardzo niepokojący 
temat. Na spotkaniu będą również funkcjonariusze polsko- i portugalskojęzyczni. 
 
Dealerzy narkotykowi produkują te narkotyki jako legalne, co z kolei oznacza, że młodzi ludzie sądzą, że są one 
bezpieczne. Z tego powodu głównym mottem programu jest hasło „Jeżeli coś jest legalne, nie oznacza to, że 
jest legalne LUB bezpieczne”.   
 
Prosimy o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa swoich dzieci. 
 
Z poważaniem 
 
Lesley Harrison  
Przewodnicząca programu Prison! Me! No Way!!! Jersey 
 
(Niniejszy list będzie dostępny w sekretariacie w wersji przetłumaczonej na jęz. portugalski i polski)  
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